KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv družbe:
Naslov:
Matična številka:
Identifikacijska št. za DDV
Kontaktni podatki:

Odgovorna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje objave kataloga:
Spletni naslov kataloga:
Druge oblike kataloga:

Arriva Alpetour d. o. o.
Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
5097053
SI24010383
Tel: +386 4 20 13 110
Faks: +386 4 20 13 101
e-pošta: info@arriva.si
Bo Erik Stig Karlsson, direktor
29.01.2015
1.07.2018
https://www.arriva.si
V tiskani obliki katalog lahko naročite pri uradni osebi
pristojni za posredovanje informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI in INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, s katerimi razpolaga
2 a. Opis in dejavnost družbe
Začetek družbe Arriva Alpetour sega v leto 1947. Leta 1975 je nastala je delovna organizacija
Alpetour Škofja Loka, v letu 1990 je družba dobila ime Alpetour, Potovalna agencija. Leto
kasneje je družba pripojila del podjetja Remont, leta 2006 pa še družbo INTEGRAL Jesenice.
V februarju 2016 prešla v 100 % last družbe Arriva Dolenjska in Primorska d. o. o. Z dnem 29.
2. 2016 so bile delnice družbe umaknjene iz organiziranega trga vrednostnih papirjev, 26. 5.
2016 pa se je družba preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo. Osnovna dejavnost
družbe je prevoz potnikov v cestnem prometu, tako na javnih linijah kot tudi na občasnih
prevozih. Poleg tega opravlja tudi dejavnost vzdrževanja in popravil motornih vozil, dejavnost
potovalnih agencij oz. organizatorjev potovanj. V letu 2018 je družba dobila ime Arriva
Alpetour d.o.o.
Družba Arriva Alpetour d.o.o. je del Skupine Arriva Slovenija, ki je največja skupina avtobusnih
podjetij v Sloveniji s sedežem v Kranju.
Arriva Slovenija je del mednarodne skupina Arriva, ki je prisotna v 14 evropskih državah s
sedežem v Veliki Britaniji. Skupina Arriva je del Deutsche Bahn AG, vodilnega ponudnika

prevoznih in logističnih storitev, in je kot divizija Deutsche Bahna odgovorna za rast in razvoj
na področju regionalnih potniških prevozov izven Nemčije.
2 b. Podatki o organizaciji družbe
Družba Arriva Alpetour ima v 100 % lasti dve hčerinski družbi, in sicer:
- Arriva Kam-Bus d.o.o., Perovo 30, Kamnik, katere glavna dejavnost je medkrajevni in drug
cestni potniški promet
- Integral Avto d.o.o. Jesenice, Cesta Maršala Tita 67, Jesenice, katere glavne dejavnosti so
prodaja vozil Volkwagwen in Škoda, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter tehnični
rpegledi
Družba je organizirana v 4 glavne delovne enote za področje avtobusnih linijskih prevozov
potnikov, in sicer v Kranju, Radovljici, Škofji Loki in na Jesenicah.
Prodajo lastnih aranžmajev in posredovanih drugih turističnih aranžmajev pokriva 6 turističnih
poslovalnic lociranih v Kranju, Škofji Loki, Radovljici, Domžalah, Tržiču in na Jesenicah.
Za servisiranje lastnih gospodarskih vozil pa ima družba dve delavnici, in sicer v Kranju (kjer je
tudi pooblaščena delavnica za poporavila gospodarskh vozil Iveco) in na Jesenicah.
Družba je kot del Skupine Arriva Slovenija vodena pod enotnim vodstvom, ki ga predstavljajo
direktorji in vodje posameznih področij, kot so navedeni v nadaljevanju.

2 c. Vodstvo družbe in skupine Arriva Slovenija ter njihovi kontaktni podatki:
Enota
Direktor
Finančna direktorica
Direktor tehnike
Kadrovski direktor
Vodja komerciale in operative
Regijski vodja nabave
Vodja inform. in komun. tehnologij
Vodja marketinga in komunikacije

Kontaktna oseba
Bo Karlsson
Mojca Hočevar
Borut Smogavec
Aljaž Vuk
Iztok Štrukelj
Iztok Fras
Tomaž Medja
Monika Bukovec

E - naslov
bo.karlsson@arriva.si
mojca.hocevar@arriva.si
borut.smogavec@arriva.si
aljaz.vuk@arriva.si
iztok.strukelj@arriva.si
iztok.fras@arriva.si
tomaz.medja@arriva.si
monika.bukovec@arriva.si

2 č. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Ime:
Telefon:
Naslov:
e-naslov:

Meta Goričan, univ. dipl. ekonomistka
04 20 13 120
Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
meta.gorican@arriva.si

2 d. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja družbe
•
Pravno informacijski sistem republike Slovenije:
www.pisrs.si/
•
Zakon o gospodarskih družbah:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
•
Zakon o gospodarskih javnih službah:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272
•
Zakon o prevozih v cestnem prometu:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4236
•
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3743
•
Evropski register predpisov:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl
•
Uredba 181/2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6355
•
Zakon o javnem naročanju:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086
OPOZORILO: Za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček,
ne jamčimo odškodninsko ali kako drugače.
Predpisi lokalnih skupnosti:
•
Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v
mestnem prometu Kranj:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113415
•
Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih
prevozov na območju občine Jesenice
http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/register-predpisov/6-komunalna-dejavnost/6-2ceste-promet/item/4508-odlok-o-koncesiji-za-opravljanje-dejavnosti-javnegamestnega-prometa-solskih-prevozov

2 e. Seznam strateških in programskih dokumentov
• Javna naročila:
https://www.arriva.si/javna-narocila/

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ
Družba je po določilih Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in Uredbe o
posredovanju informacij javnega značaja kot izvajalec javne službe dolžna pripraviti katalog
informacij javnega značaja. S pripravo kataloga omogočamo uporabnikom uresničevanje
njihovih pravic vpogleda v informacije javnega značaja, s katerimi razpolagamo kot izvajalci
javnih služb.
Informacija javnega značaja po določilih ZDIJZ je informacija, ki izvira iz delovnega področja
organa (družbe), nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali
drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom
ali pridobil od drugih oseb.
Prednost pri posredovanju informacij javnega značaja se daje objavi v elektronski obliki, ki jo
uporabnik lahko natisne, omogočen pa mora biti tudi izpis v fizični obliki.
Prosilcem na podlagi ustne ali pisne zahteve, omogočamo dostop do informacij javnega
značaja. Pisna zahteva se vloži na obrazcu, ki je dostopen tudi na spletni strani Informacijskega
pooblaščenca https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/ .
Na naslovu Informacijskega pooblaščenca https://www.ip-rs.si najdete še druga pojasnila o
izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja.
Stroški za posredovanje informacij javnega značaja se obračunavajo v skladu z uredbo o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, dostopno tudi na spletni strani:
https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/koliko-stane/ .

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Do zadnje objave kataloga je družba prejela eno zahtevo za dostop do informacij javnega
značaja, ki pa ni bila vezana na delovno področje organa po Zakonu, zato je družba dostop do
te informacije zavrnila.

Vložena je bila pritožba, odločba Informacijskega pooblaščenca z dne 19.5.2016 je bila v prid
organa. Odločbo je mogoče najti na naslovu: https://www.ip-rs.si/ijz/petrol-dd-alpetour2843/?tx_jzdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1&tx_jzdecisions_pi1%5Bsword%5D=alpetour .

Odgovorna oseba družbe
Direktor
Bo Karlsson

